
Gemensamma ytor för bostadshuset;

Trapphuset är knutpunkten i huset. På varje våningsplan �nns plats för att stanna upp, 
kanske sätta sig ner för ett spontant samtal. För besökare �nns öppna garderober på 
varje våningsplan att hänga av sig ytterkläder. Då man vandrar upp genom huset kan 
man i andra änden av trapphuset genom ett avlångt fönster följa den stora tallen 
ända upp till trädkronan. Bredvid entrén på markplan �nns postfack och en gemen-
sam anslagstavla som informerar om allt som händer i huset. 

Korridoren som löper genom huset är två meter bred och är genomgående för alla 
våningar. Här kan man stanna upp och prata, barnen åker gärna fram och tillbaka på 
sina små cyklar. Korridoren ger bra uppsikt över varje våningsplan. Blickar man åt ena 
änden av huset kan man kanske ana aktivitet i verkstaden och åt andra aktivitet i de 
gemensamma terrasserna. 

Terrasserna som avslutar huset mot parken öppnar upp sig i tre klimatzoner åt 
söderläge med vikväggar däremellan. Från isolerat rum till vinterträdgård till terrass. 
Årstiderna blir påtagliga då de gemensamma ytorna storleksmässigt förändras under 
året. Vikväggar skiljer de olika rummen åt och möjliggör till olika rumsbildningar. 
Vinterträdgårdarna erbjuder en förlängd odlingssäsong.

Verkstäderna åter�nnes i den norra delen av huset på tre plan och är uppdelade i 
syverkstad, metallverkstad och målarateljé. I den norra delen av huset �nns också en 
festlokal med gemensamt kök samt rum för aktivitet som gympa och yoga och ett 
rum avsatt till lek för barnen. 
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Gemenskap och utbyte av erfarenhet är ledorden för kollektivhuset i Stadshagen. Här bor �era människor som tycker om att 
odla, �xa och bygga, framförallt i trä. Några av pensionärerna har arbetat med hantverk hela sitt liv och brinner för att dela 
med sig av sina kunskaper som annars går förlorade. De blir i sin tur ofta imponerade över de yngres nyare kunskaper, 
framförallt om odling. 

Redan nere i tunnelbanan doftar det trä. Ljudet och vibrationerna från ett inkommande tåg smälter samman med verksta-
dens maskiner. Rulltrappan leder upp mot dagsljuset och på markplan �nns en materialhandel med ”minibrädgård”. Verksta-
den är o�entlig och genom materialhandeln kan vem som helst hyra in sig för att få tillgång till maskinerna. Det har aldrig 
varit enklare att snickra ihop en koja i skogen på andra sidan om vägen. Huset bjuder in till förändring och de boende uppma-
nas lägga till och ta bort i lägenheterna de hyr. Då de boende �yttar in är lägenheten nästan tom, det �nns exempelvis inga 
garderober eller köksskåp. Den typ av skåp och hyllor man vill ha �nns det möjlighet att tillverka själv i verkstaden. För att 
hyra en lägenhet måste man stå i en speciell bostadskö för kollektivhus. I informationsbladet framhävs att boendet passar 
bäst om man har ett hantverks eller odlingsintresse då en viss extrakostnad tillkommer för dessa gemensamma ytor. Alla 
lägenheter har kök och badrum men med avsaknad av vardagsrum. I källaren �nns en bilpool med sex bilar vilket innebär ca 
en bil per tio lägenheter. Vissa perioder då bilarna inte används kan grannarna ta del av bilpoolen. 

I dag �nns det 45 organiserade kollektivhus i Sverige, 20 av dem ligger i Stockholm inga av dessa kollektivhus åter�nns på 
Kungsholmen, tills nu.
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23.MINIBRÄDGÅRD
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9.RUM FÖR AKTIVITET
10. VERKSTAD, METALL OCH SKULPTUR

1.FESTLOKAL/KÖKRU
2.VERKSTAD, MÅLARATELJÉ
3.FÖRRÅD
4.GEMENSAM TOALETT/DUSCH
5. TRAPPHUS MEDKAPPRUM FÖR BESÖKARE
6.GEMENSAMT RUM
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8.TERASS
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KOLLEKTIVT
PRIVAT (BOSTÄDER)
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PLATSGJUTEN BETONG 80
TÄTSKIKT
PLYFA 12
REGLAR 265X45
LÄKT 28X70
GIPSSKIVA 2X13

VINTERTRÄDGÅRD
ISOLERGLAS 12X20X12
ALUMINIUM PROFIL
LIMTRÄ 150X200

SEKTIONSPERSPEKTIV 1:20

KASETTBJÄLKLAG

MASSIVTRÄ 73
LIV 42X220
FLÄNS 56X80
ISOLERING 170
REGEL 45X220
REGEL 45X 70
ISOLERING 70
GIPS 2X13

FESTLOKAL MED KÖK

VERKSTAD, MÅLARATELJÉ 

RUM FÖR AKTIVITET SOM YOGA OCH GYMPA

VERKSTAD, METALL OCH GJITERI FÖR BETONG/GIPS

RUM FÖR LEK
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